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V 	ATA DE'REGISTRO DE PREÇOS 	 / 
TRJBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PE MATO GROSSO, 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.04/201 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por iptermédio do ,PODER 
JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NPJ n. W-.53560610001-10 -com recqrds 

xprôpós (Fonte 109), ou do FL.&NDO DEÀPOIQ AO 4UDIÇIARIO/FUNAJURIS 
CNPJ sob o n° 01'87283710001-'93 (Fonte 240), sediado no Palácio d@ Justiça 
Cêntro Politico Administrativo em CuiabalMT CEP 78 04-96, sediados no Centro 
Político Administrativo em Qüiaba'MT, CEP 78 049-9?6, neta capital neste ato 
repreéntado ejo Presidente deste Soda lício, 'Exmo. Sr. DesQmbàrgadorCARLO 
ALBERTO ALVES¼DA  ROCHA, rasi!éiro,Casadç, portador ,da Crtçira de 
Identidade n. 7:38.065-1 .SSPISP e dóCPF sob o n. 012.075.878-42, doravante 
denominado OR?AO GERENCIApOR, é de -outro lado a MEM TECNOLOGIA 
EIRELÍ EPP., inscrita hoCN,PJ sob n. 21.962.5,1816001-ke lnpiição Estadual n. 
13.570.544-4, com sede na Rua Comendador Henrique n 501 Bairro Dom Aquino, 
ÇuiabalMT, CEP Z8 OtSTOSO  considerando o julgamento do Pregão Ejetrônico n 
0712019 (ClA00Oi87391.201p.8i1':0O00), -RESQLVEMrégistrar os préçØs da 
ëmpresa indicpdae qualificada nesta ATA 'de acordo com aclasstficação- poreIa 
alqançada e ria uantidadecotada, atendendo as condições préíêtas no Edita do 

/ Pregão Eiefrôhic,o nt 07/2019, bem corno no Termo de eféiLêpcia  n. 01/019 
DCE/DMP, sujeitando-se as,pprtes àsnornias cofisfante-na Lei ia° 8.666/1993, no 
Decreto ri 7-.892/201a é, Decréte' 9488/2018;, e em conformidade, com as 
disppsiÇõe a-seguir' 	 . 

4. 	pó OBJETO: 	 - 

	

1.1. 	A presente Atá ter pqr objeto o registro de preços pará futura & 
eyentuI cdrftrataão de peSéa, jurídica capacitada para o i6rnácimçit de 

,mate riais de consumo diversos: COAÓÔRtARA CAFÉ, óoriformeqondições e 
. esecificaçõés ÓorStantes do Ahé'o l do Termo de Rferêicia n.t01/2019-
, DCE/DMP-. -, 

2. 	DOS PEÇO,ESFECIËICAÇ6ES 6 QÜÀN1ITATIVpS 
- 	

- J 	 t 
	 'A 

	

2.1. 	, Emprésaen'cdora: 

CNF4: 21.962.518/Ô001-86, INSCRI?ÂO ESTADUALYl'3.5'7D.44-4 
Empresa: MEM TEC14OLOGIA EIJELI EPp. 	

A 	 .1 

Endeeço: Rua. Cbmendacfdr Henrique, Q. 501, Bairro Dom Aquino 
Cidade: Cuiabá/MT 	CEP: 78,015-050 
TeI&oríe: (65)-3634-1515 	1 

E-MAIL: licitacaojditron.  com  .brt 
No'me do Representante,  Legal: MÀR!A EYNÍCEDE MEL-O 
Cai-teira:dé Identidade 675.980 	Órgão Expedidor: SS1MT 
CPF: 468.96&211-91 	 -  

 

1. 
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ATA DE REGISTRO PREÇO5N.054/2019 -.,CIA. 06608;9..20199.11.0000 	' 	1'' 
2.2. 	9 preço -registrado, as é'speciticaçiõ'es do objeto, 'á. -quantidade, 

• fornéceder(Es) eas;dernais condiçâ&s ofertadas na(sj prdposta'(s) sâà as ue' 
- seguem. 

' 	''" 	•. 	. 
IBÜ1ACbtJàSTÍIA 

ë 	 - 	i 	
1. 

'E !ÈdbLO9ItIkELIEPP 
r 

W  

DESCRIÇÃO 	 •4 

1. 	 lt 
AUANT 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valot 
tal 

1? 

/ 

- 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP  
Coadoç pa'ra café de flat?ela,  lia cor branca,  
dimensões: 	apro,imadarhent 	2Qcn 
(diânietro/cicuiifetência) 	X 	20' 	cm 
@ofundídade), cabo em madeira bori5l6 cm 
rroxinadannte. Prazo de Validade miiin1 

r /  

M$tRCA: RpUXiNot  

-01 (um) ano da data de éntr'éa;  

- 
/ 

'700 

'- 

- 
' R$ 590 R$ 4.13o,pp 

'4-'  

. ÕaÓRGÃ0 GERENCIADOR. 

3.11;Ø órgãt gerenadorerá o TRIBUNAL DE JIJtIÇIkbO'ESTADO'D 
viATGRQSSO: ' 

- 	 - 
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRÇOS. 

4 	 .• - 

\ 	 - 	 1 

4.l.A ata de reistro de.preços, durante-sua validade «poderá ser utilizada por 
Órgão ou entidade iI,q administração pública Éstâdual, Municipal ou Disfr)tal-
que iião tenha participado do certame liditatorio, mediante anuência do 
órgão gérenciador desde que 4e'iamdMe- jutificada a Vantagem e 
respeitadas, no que cduberr  as condições,  e âírgrasT estabelebidas na Lei' 
n° 8.Q6Ç, de 1993'e n6Decr@tQrb.7..892de 2013'e 	 - - 

- 	4 	A, manifestação do L orgâ& gernciador,  de' que- trata o subitem 
- 	2rterio.çsalvo para adsões feitas por 'èrgãbs-  ou éntidadès de outras 

-- 
 

esferas federativas, fiba condcjbnda a' •atiao de ,studo, pejos 
,,,órgãos ç pelas,enti1ades que hão participara do rpgitrode preço, 

• -ue dernôntre o garho-d@ 'efjciêncià, aviabiljdad'e e/a èbonbmicidade 
para a-adMinstração ptblicadã utilizqção da ata de r9gitro,de preços 
conforrë estabelecido em ato do Secràlário 4e Gestão-do Ministérid 
do, Pia nejaméno, OéenV6lVimentoe-Gestão ' 

-' 4.2. Cabe?á ao fornecedor béneficiáçib da. Ata . de Registro,de. Preços, 
IN 1 

observadas as coHdições nela estabelecidas optar pela aceitação ou nã9 
do 'íor6ecnmento, desde qúe 'este fornecimento pão prejudique ás 

Biocd Des.-AntónIde Arruda -.-Av. Historiador' Rubens de Mendonça,,S/N -Praça 'das Bandeiras 
- 	>CEP.: 78049-926- Cuabá- NT - Tel.: (65) 3617-3747 

1 

TJ/MT 

Eis. 

ti 

/ 



,t. 

4.6.11 Caberá áo 'ôcgãb 	enciador' aut'dzac excepcional,  e 
justificadffi ane a .prorrogação' do praS -para e#tivção da 
ontrqtação,, reipeitado o 'prazo de 'vigênciaa ata, -desde que 

solicitada pelo trgão n&ppçticiparifê.. 

Tribunatde Justiça 
MATO ÓROSSO 

Tribunal déJus,fiça do Esfqdq de MOtQ cosso 
1 	Cáordenadoria Administrativa 

departamento Administrativo,— Gerêncta'Se'toiial4eLicjtáço 
- 	 * 	Telefone: (ps)3617-3747 

&maiI:.•Iicitãcao@tjmt.jus.br  

7' 	 

'ATA DE RGIStRO PREÇ9S N.054/29,19 —'CIA. 0026608-91.2019.811.0000 	- 
obrigações, anteriormente- 'assumidas comp órgãp'geren,ciador e' órgãS1  

participantes.,,  

4.3..Às aquisições OS' coqtratçbesadi cio n 	a 'que 'se refere este iterinã'o 
poderão excede'r por orgãp ou 'entidade, a cinquentçn,p6r centp dos 

/ 

	

	quantitativos dos itehs cjo instrumentb convocatorid e registrd6s n ata de 
registrp'dË preços pàra o órãp greqcjaddr&órgãosparticipantôs. 

4À:As adesões á ata de registrde pres são limitadas, na Íotph4àde,, ao 
• dobr'o do 	 na ata dè registrç de preços— 

para o orgão gerericiador eorgãos,hpartIcipante& independente dp numero 
e órgãos rão participantes,  que évefltu?Imente a'dêr1rem. 

atarldo-se d tem excidsivo p aramiçroempresasoempresas q ertpresãs de 
pequeno porte q<árgão gerenciadorompnteauorizaá padésãó caso 
o valor da cont?aação pretendida pblo ader'énté, somado aos vàlorès 
das contrataçõsjá prê'istas'par oórgãokgeçenciadbr'e padicipante 

u4á  destinadas à adàrrentes  áhteriores, hão ultrapasse o limite de R$ 
8ÕÓ00,00 (oifenta mil rçai)Acôrdão"TC.CJ nô 29571201'1 — P). 

45. Ao ó'rgk não ,p?rttcipante  que dprir à ata compétem os atos,  eàtivos á 
• cobrança do cumprimento pelo foriecedo; d,'as obrigações cbntrayaInjente 
assumidas ,e a aplicação, observada a ampla defesa ao contraditório, de 

• êverftuai `penalidades decorre'ntes' d4 déspumpiirnento de cláuutas, 
contratuais,É  emrelação as suas próprias contratações informando as 
opofrêtkias aotrgão grehciador• 

.6. Ã4s a autorização do ótgão g&9ndiador, 9  ófgo hâoørtic1pante deverá 
efetivar acohtratação olicitad'eii, até-noventa dias, observaçló 'o prazo de 
validdéda Ata de Registro dd,Preços.  

r 	 e' 

1 

&,L1ÓADEÔAAT 	e'  

5.1. 	A validade da Ata déeist?d'de Preçbsserá de,  12 meses a p'adjr,  
doda assindtua nãapodendoser'prorrpgà•da. 

4'- 

61 MObO DE IECEBI'MENTO/ACEITE  
6.1Õs materiais seeão avaliados com o escopo de ve'rifióar sua' conformidde' 

quapto s'quantidades e qtJalidades descritas no preseM Termo de Referência 
62 Os ,materiais serão recébido', coMorrhe os artigos 73 a 76 da Li ri 8.666/93, 

da seguiqte forma:  
6.2.1. PROVISÓÀIA'MENTE, no ato (da entrega do objeto,—para efèito de pot&iQr 

/ 

- 	É 	 •' 	
É-' 	- 	

'1 	 1 	- 
BIoS Des. Antônio de Arruda - Av.'Hist9riador Rubens de Mendonça, s/N Praça da'Bandeiras 

cEp::28049-926- Culábát.  MT -Te(: (65) 3617-3747 

• 1 

' 	.\ 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N.054/2019 - CIA. 0026608-91É2019.8.11.0000 

verificação- da,tpnformidade do produto com; as, espêdificações copstantes 
do TermqdçReferência;, 	 - 

6:2.21 TDEFIf4ITIVAFVíENTEÍ ap,ós a verificação d4 qúalidade quantidade exigia' 
neste Termo»de Refe(édcià èm até-D5 (cinco- ) dias-úteis após to recebimento 
'provisório, 'médinteateato ria nota fiscal. - 	- 

6.3. 'Proceder a recursa e :dvoluão  'no todo ou em pàtje,-p 'frodutos quê nãcr  
apresentrem condiõés de serem utilizdos/consurhidos (prazo ,de v,alidaçi,e 
vencido, preenç dê corpôs estranhos),, em com -decidir sobre a 
conÇ'eni&ncia de enviar 'a amostra,dste pi'oduto paia 'análise, em órgão 
oficialmente .bredencJad-o jupto à .ANyFèÁ, cujo Valor correrá-  a' custa do 
fornecedor, ar t75 da Lei 8.666/93 - 	 - 	 7, 

7.. MODODFPAGÁMENTO 
1.1-. O pagment6 será efetuado âOMEUTE após a verificaçãÕ de conformidade 

'e o recbimènto dos materiais pèlo fiscal e pelo ;De,partanierito de Material e 
Patrimônio. - 

Negativas' de Débifos: Federal, Estadual,, Mur5iipal 'e Trabahta, dentro qq 
prazo de validade: 6 documento. fiscal: deverá "conter as eêpecificaões dos 
objetos entregues-, itclusivØ a marca do material. 

7131 As empresas do Estado d Mato Groso,qjje não- tiVerem, cadastradas as 
Notas! Fiscais éjetrØibas dever-ào ap'feáetartcomprovâhtê de NotS Fisçal de 
vendas para Órgão Público. ' 	'  

7.4. Apresentada a Nota Fisqal db Venda, caberá ao Fiscal da Ata de Registro d 
réço atestá-la, nos termos do prSehte Termo de Referêricia, encaminhphdo-a 

ao departamenfo.résonsáv'el pelo'paamerfto. 
7.' Nas aquibiçes de materiais com valor da 'nota fiscal superior a R$ 

80.00000 (Oitenta mil) reais, o- têcebimênto deverá ocorrer junto bàm a 
àomissãoermanente de; Recêbimento'de Mter[ai, designiadá pQa Portarià, n. 
247/golC 6. ADM, e'o atesto-na nota' fiscpk rn é 	conjunto: fic?l e-rnembràsda 
comissão. '-- 	 -. 

	

- 	" 

	

7.6. 	Efetuar o pagamento em, at -30 (trntà) dias, após o recebimento definitivo, 
-conforme disposto no arigos 59; §,to»ZO, Xl', "a" da Lei 8.666I93. 

	

7.7. 	Part -bacia pagâlTiento- cfevrá ser mántlda- as dondiõés -dç'habilitção 
- 	 4 d 

r5revista o Edital. - 	 — 
7'.8.,Ocorrenç1o'atrao no pagamento, e'desde que para tal não tenha concdrrido 

de alguma forma Õ Fornécedor haverá incidência de atualização mon'etaria 
sobre q valor devido pela variaçãd acumulada do lildice NaciohqF de Preços ao 
,Consumior-Amplo 	IPdMBGEj qcorrida- entre - a data fiflal, prèvista ppra o' 
pagamento e da sua efeva tealização 	- 	

1 	 / 

8. FIS'CALIZAÇAO 
8.-Atuará como fiscal da-Ata de Registro de Peçoso servidor JoÜsora Gonçalo ae 

Bloco Des. AntónIãàe A1-rpda -Av.'Historlador'Rdbens de Mehdonça,'S/N'Praça das Bandeiras 
-CEP. 7$949b957 Cuiabá -,MT - Ti.:'5) 3617-3747 

1 

7.2. 	Nornomç'pto da entrega, os p''atekàis dévJrão estar acomanhad&s da-F9bta 
Fis'cal de-  Venclã, bem como dás Certidões de FGTS,, INSS e 'Certidões - 



/1. r 

	

TribpnbIdê. Jusiça+dó Ëstdd64eMa,tÕrGrQss& 	 
- 	& 	oordepadQrib Administrativa 

D9prtaméMo,Adrfiinistrativo—Gérência Setorïal de LkÉtaçâo 
' 'je1efoe: (65)3617-377 

	

/ 	e-mail: iicit'acao@tjmt.jus.br  

TJ/T 

À 	( 

Tribünal de justiça 
MATO GROSSO '- 

/ 

• ATkDE REGISTRO lREçoS N.0512019 cxA.00266os14o19.s.11.000 
Amorim, matrícula 6200 e como focal substituta a servidora Eliete Anunciato d9 

- - 	 r 

9: £ONDIÇÕtS D,E VALIDADE E GARANTIA 
9.1 Qeverá aésentr prjzo de validad'e de - acordo -cor1í ,ás- normas 'legai 

pstabelecida pe ará o produto,'poyébi'eni havérido:'a neóessidadé'de substituição 

em 'virtude de nW apresentar condiçõbs' de uso, %aeâarr,  de a validade estar 

dequada o licitante vençedor do crtarne tera o prazo de 10' (dez) dias para 

troca' desse produtã, sdb pena-  de ÕjIicaçâo e rhuIta rnoratóHa no percentual 

de,  2% (dois'por cento) ao dia-,so'b're avàlo dojern de consumo pâ&rêcolhido 
' 	•1 	

' 	1 	-' 
até ô.liniite de 209'p  (vinte portento). 	 - - 

À 	 À 

9.2 O prazo tJevaIidda às orodutos deverá :ser verificado no recebimento,,  
4 	 - 

obngtonamente, cám prazo de validade mínimo, de Seis meses4  cóntadbs da 

d?ta da entréga.  

93 A garantiados produtos ' será observado o Codigo de befesa do Cnumidor ' 
li 	

Á 	 4 

:10. DAS P;NALIDÁÔÉs- ' 

11  01. Nos, terrtios do art. 2l3 do Qécr,eto no 5.450/2,005, ficará impedido d&licitar e - 
«- 

/ 	-co?iÍratír com a União,'  EsadÕs, Dist
-
rjto' Federal ou Municípios e óú nos 

sitmsdetpdastrament&'deJornededorôs a que se refèçe,b art,2,8, parágrafo 

'bnido4o Déc"reto n°  5.45d/2Õ0 pelo prazo de até il'(cihco) anos, sem pruízo 

das multas previstasn&ste Eçlrtl p4as demais- penlidades lôgais, a Iicitnte 

qu& 

10.1.1.  Não assinar à ata -de Àegistro de Preços, 'qçiando' convocada dentro 
• 1 

prazo de validade de sua çopoita; 

,40.1.2:NâatètVar a nota  dp empenho, jElufindo çohvocad,a 'ent?o dq fr,azo de 

ióênci da Ata; 	 •1 

'W••• Afresentadocúhientçã o falsa; 	
4 

10.1.4. Deixar de presentar,dôcumentop exigidos pkr q cértàme;'' 

10j.5: Retardar, -falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida; 

10. 1)6.Não màhfiver a Ørposta 	 1 

'10.1.7/  Comportar-si-de Fnod2inidôneo oudMeter»fraude fiscal: 

o:i.e. Nãb compro ,var- regularidade fiscal Certidões NegatiVa dó- INSS, ÉGTS,- 

' 	ÉqderaL-Ettady-, 'ttiunicipa}-ê Vrabalhita'tdas 'ave±es que fór 'olÏcifado. 
4 

Bloco Des. António de Arruda - 3v. Ijístbriàdor Rubens de ,Mendonça /N z  Praç das Ban9eiras 
CEP. 78049-926 - CulabáMT' Te11: (6)'3617-3747 

-À  

4- 

4 

Nasci mento,4iiatrícuI 6779. 

'I 



B!OCO Des. António de grr4da Av. FlistoriadQr Rubens dê Meronça, 5/i&' Praça das Sapdeira 
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- 	- 	
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/ 

,1 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS'N,054/ 2019 	A. 006608-91,20198.110000 
10,2. Com  fulcro no artigo 28rdoDecreto n."5.450/2UO&e'nosrtigps 86 e 87 da 

Lei n. 8666/93; a' adjidicatátia ficará sujeita, no caso dê atraso- inj'ustificado, 

sobo criv,o daAd'ministração, a írtxecução total ou'parclal daobrigaçã'o, sem 

prejuízo 'das respoflsabilid,adçs civil e' criminal, as
. 

a prévia e ampla 

defesa, .àsseuinfes'penUdad,s: 	
1 

10.21.Aayert&fcia:'p&ô nãdcurnj*imeiito cjË CláusUla Coptratuãl, dflde qúecrlão 

irte'rflçà, no'andpmento nbrmal do serviço. 'oü ua cqticlús b' e não trgp 

/ 	'prejuízos eponótnicos efluncjohâis'a este órgão; 	 - 

10.2.2. Mult-dé: 

10.22.1. 	'0,5°Jo(meio por centd) sobte o valor adjiØicpdo, no c4so 'de aeas'o 

injustificádo-  ppra 'aténdirnerilo dosprazos estabelecidos pela Administração 

para àrésentação deiJocumeiTtos ou' asainaturá ç devd)ução jià Ata. Caso 

o atraso paraassinatura e devoluçâbdAtá seja superior a 1Õ(de2) dias,e 

a critéri -daAdrninistraão, poderá configurar inexecução total daàbçigaçãp 

-' 	assumida, em prejuízo da rÍciãp unilateral a avença;- 

1^0.Z2t 	. O.5%'Çmélo por-cento) sobré o valor cohstàn'te 'da nota de e4ipenho, 

no caq de afra90 injustificadopaa entrega aaobjeto4  até aljmite'de 10% 

'(4ez por cento). Após 20 (vinte) dias, e a crit&ida Adryifnisfração, poderá 

- ocSréra nãorac&itáção do,- objeto, 7de 'forrna:a cohEgurar, nessa hipótese, 
.7 	 )' 

:nëxecuão parcial daob?iaçãpassumida 	 . 

1,0.2.2.3 	3% (três olor cénto) aoidia sobre p valor do em, nqcaso de'atras5 

injustificado,  para substikiiçãô de  bbjeto, que aprqse,ntar defeitos 'de' 

fábrid'çâ durante d periddo de, garantia, limitada a 'incidência. de 10(dez) 

dias. ApSse Ørazp. e-p tritério da Administração, poderâcár1figurar 

inexécuã&'pírqipl da obrigaç1ã9 assumida; 	. 	' 	,- 

j0:2.2'.4 	30W(trinta por'cento) sobre-à valor do bdmn 	de atraso 

por período superior ao pr'evito naalínea"b.3"; 

10.2.2.é'. . 	10% (dez -po?'tpnto) sobre 'oevaor  total 'qdjddicado, rio caso de não 

aceitar  manter o compromisso ' assumido quanto aos pe.os'registradosÇ ou' 

err caso de Fnecdção 'total Ø dbrigàção aèumida 	- 	 - 

1012.3.'suspenao temporária d diréito de párticipar de, licifãoe impftnento de * 

contratar èotri o Tèlbúnàl1 pelo pazq de até2dbis) após 

10.24. decFrção 'de inidoheidae para liÓitar °V  -c'ontatar 'dom a 'Adniinistração 

PúbUda. 	 t 	
' 

7 
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ATA'DE REGISTRO PREÇOS-N.054/ 2019 ÇIA.0026608-914019.8.11.0000 
10.5. O valór.d. :multa, aplicada apóso regular pr,pceso administrativo, será 

descontado de págâmentos eventualmente déviio pelo Tribunal 'à >' 

'adjudicatária pu'bobradojudiciaInenepor rnéio Øa,Procuradoria do Etado. 

i0.26 As snçôe's prevists ris 'alin'eas "a-,",c" e "d' -dosubitem IX. 1 poderão' ser 
"
.aplicadas, 

, 	 .- 	 '-4' 	 , 	 . 	 -4. 

apliqada cumuIativa%hnte, :ã pena'de-ulta. 	, 	 - 	- 

4`0.2.7. As penáliades previstas nas alíneas "e''&td'L  do ubitem I. i também 
1. ' 
	 ,poderão ser'ápliçadas à adjudica'ária ou o licifarite, c&iforme'o àso,-que - 

- 	tenha' sofrido' 'condenação definitiva po'r .ifràud& recôIhÍinentô de tributos, 

praticarem ato ilícito 'visando 'a frustrar os,  objetivo%. `da licitação ou 
.4.'- 	 .4. 

idemoristrar no possuir idodeidade Paça contratar coma.Adrriiçiistraçãb.' 

1,02.8. Se a contratada pão rbçeder aó-recolhlmèhtó da multe no 4.prazo-  de 5 ' 

(cinc)- dias- úteis contido da intimação por' parte do' TJ/MT o, respéctivç' 

4 	 valor seFá,ncaminhado para exécução pela Prdcuradoçia,Estadbl,. 

0.2.9. bo ato cie aplicar a penalidade 'óaberá recurso, nó przo de,05'tcináo) dias 

úteiê, -a contar 'da ciência,  da -intimão, podendo a, .Acftninistração '1 

11 	recoqsider,ar duo su'adeçisSq ou ne.sse'*azo ehcaminháIo tdevidarflpr t&$ 	 '  

- 

44 	
-' infd'rrriadp pafa a apreciáção e decisão supérior, déntro do mesrfib'pr'ato. 
4., 	

r 

11. DASOBRIGAÇOESDO FO,RNECEDÓR,E 9RGAO GERENCIADOR 
11.1 $ãd.obrigaçõesdoFQRNECEDÓR:  

11»'1. Apreentar os materiais licitados pmbaldos adquadamenW.,. 

'11.1.2. Entfçgar ás materiais lipitadõs  ao Departamfrto de Materiaf e"P{rimônio 
- 	. 	 - 	t 	A 

deste Tribunal de Juâiça,4. meianté ggendamento de dte horário, de 

modo a-nãO ocagiónar transiorrios nas atividadps, çotineiras. 

4.11.113.'Ofi pjdidos de troca de rr1ar;ae de prorrogaão depç'azo oco,rr rão medianté 

autorização do-orde?iadbr de' béspesas. 

í1.1.'4ComprdVar regularidade fiscal: Cértidõès Negaiys dp.INSS, FGTS-leØePal, 
4' 

Estádual MUnicipal e T4.rab'alhistá. -- 	 . 	 - 

11 .1.5. Cumprir os prazos de entrega sob-pena 

-administrativas.,  

1 

de aplicàçã"6 de' sahções- 

11 .2' São çbigaçôes dp- ÕRGAOGERENClÀDOR: 	 ' 
1111. Splicifr empenho fazendo constar a descriçãodp it'em do material; 
11 '2 2 'Receber 'e c'or1erir(os materiais Iicitado/adquiridos 
112.3.'U doc,urnerito fÍscVfiever estar 'déyidamente aMstado e' ir strdo 'com 

- certidões fiscais; 	 4 	'-e- 

- 

Bloco Des,'Aritóni94. de Arruda - Av. Historiador Rubens dê Meridonça, S/N Praça das Bandeiras 
- 	CÊP.: 78049-96 - Cuiabá —MT - Tel. :4' (5) 317-47 
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ATA DE REGISTRO PREÇO N.O54'/201-CIA. 0026608-91.2019.811.0000 
11 .2.4 Disponibilizar lopàl para rêcebimentd e'guatdadqsprodut9s;. 
11.2.5. Efetua'r opagamento em ate 30 (trinta) diasapós rece»imento definitivo;'  
11.2.6. Comunicar à &ppresp sobre, poásíveis jitégularidades •obseradas' na 

etiitega tios materiais, para imedita4orrção; 
• 11.2.7 Fisõalizàr o cumprimebto das obrigaçóS cor4ràtuais pela contraaa.: 

'I2REVIS4OECMJCELÀMENTO  

12.1'. 	Á Administréção:reàIi2ará,psquisa  de mercado periodicamente, em 
intervalos não superiores a 180 '-(cenlo e oitenta) dias a fim de verificar a 
vantajosidade -69 preços registradoi nesta Ata. 
1.2. 	Ós pregos registrádos pdderão ser ,rêvistbé em deõorrênci dè' 
eventual ceduflo  dos preços raticadà& no'nl&cãdo ou de tato que' eleve o 
Õusto4o olJeto' registrado, cabrÇdoa Adminisração fromover  as néQciaç6es 
junto ao(s)'fotnecedqr(es). \ 

12.3., 	Quando o preçp. çqgistrdotoVnàYrss superior ao réç&pi'aticado no 
rnercádo -por motivo supérveninte,- a A.dníiriistraçãb  convocará o(s) 
fornecedor(es) para negociar(e) a redução dos preços aos valores pratjcados 
peiornércado. 	

- 1 

'f2A. 	Ó fornecedor que, no' ac'eitar' reduzir seu 'preço ao valor- pratic?do 
,pêlo mercado será- libêrddo do £omprp'ssdasurido, sem aplicação 'de 
p&nalida'de 	

- - 

- 12.4.1, A orde,rp dêkcíaisificaçãb dósforhecedores-que aceitàrem 
ç?düirsç.Is preços aos valores de mercado observará a classificação 
original, 

12.5: 	Quando o- preço) de mercadorfocriarse 'supe'çior aos `preços 
registradas' e o 'fornecedor JIãb jkder cumprir o cámpçomissAy- o ,órgão 
gerenciador podérá: 

12:9À. liberar o fdrr3ededor 'do compromisso ass umtdo caso 
'cqmunicaço 	4esdpddfç19 	oçncimeõtpfe 

 
sem aplicação 

" da perjaijqad&se confirmada a veracidade dos motivos e tqmprovantes 
preseritadq& .6'  

12.5.2. 'convocar_ 9s demais Iorneceditinsq pfá' assegurar igual 
opártunidade dê negociação. 

j6. 	Não havendo&çitohas negociações, o órgão gerénçiador deverá 
proceder á revogação desta'ata de registro de preços, ?dolando's medidas 
cabíveig-para obtenção da cqnt?'atàçâo m'is vahfaf'ôsa. 

12.7.. 	9 régifr'o dpfornecedórsrá -cancelado quànd& 

12.7.1,. 	dicup?ir as condiçõesda,atade registro dó preços; . 	- 

e 

Bioco Des. António de Arruda -,Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/ N ,- Praça da Bandeiras 
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MATO GROSSO - 

1 - 	tribunalde Justiça dó Estado de Mató Grosso 
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/ 	 leiefonefi6s)3617;374t 
e-mail: licitacaotjrnt.jus.br  , 

ATA Dg REGISTRO PREÇOS N.054/2019r CIA. 0026608912019.8.11.0000 
12.72.ro retirar a,nQta de-empenho oulnstrumehto eqqivaleflte nó 
prazoêsfablécido elã Ádminitação, sérh juitificati"ia aceitável; 	4\ 

TJ/MT 

ris.  OS  

-1.7.'3,, não aceitar redy±ir óseu- preço rëgistràdo, na hipótese-dst& 
se tornar iuperkràuelespraticÍdos R°  rnêrçado;ou 	- 

12.7.4. 	sandão administrativa cujo eteito  torne-o proibido de 
celebrar contrato administrativa alcançàndo o orgão gernclador e 
órgão(s) participante(s).  

1.8. 	Q cricelainCo de registros -nas,hiótés 	prpVistas dós itens 
12.7.1, 12.7 e 12.7:4 será forriiaHado por despchq do ôrgão derenciaúor, 
asseguradoe Ó'on&aditórío êà ampla defesa., - 

12:9. - O cancelamdito do registro de 4.preços poderá ocorrr por fato . 
t'. 

	

	supervpnidnte, decdrrènte te caso  foiluito ou força,  maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente corho4.vadØd &jqstificados: 

por razã,p de intere&s&público;ou 

1912. 	a pedid&doforrecedqr. ; 

13. CD&DIÇÕS-GERAIS 

i-.i 	-As 4.condições gerais do fornecimento,tais -como os praôs par 	"1 

;entrega 	recebimentõ do objetb, as origações da Adminisiraço 'e -do 
Ídrnecedpr registrado, penâlidadç& & demais condições dd ajuste er)donfran-

'sé dpfiriidbs no Trmç de Ref&i'ência, ANEX'94 A0 EDITAL. 

13:2. 	E.vedado,efetuartkMscimo nós quàntitàtivob fixadps nesta tá de ' 
'registro 

'
de preçds,-.incíusive o qcrscinio de que trata ó § 10 db art. 65 da-Lei n°- 

- ã.666/9 nós termos do art. 12, §IP g0  Decreto n9 7892113.. 

13.'1 	No caso de-'adjüdicaçãó por pré90 global-dp grupo de itens, só será  
admitida a contratação dos itens nas segi.intés Hipótses. 	 . 

t33.1.. contratação da totalidade dos iteAns  deCgr1pb, repeiIads as 

	

proporções de quàntittivoS Øefinidós no certame; ou- 	 -- 

.4'.
«--4 	 - 	 )-.- 

13 3'2 contratação de tem Isolado para o qual 6 preço unitário adjudicado ao 
vencedor àja o menor préçp Válido- ofertado, para o- mesmo item na 

'fas&dé lances  
'4 

134 	A ata de realização da sessão publica do pçegão, contendo a'relação 
dos licitantes que aceitarem cotar os beS ou servios com prõçbs iguais ao.do  ' 

litanté'vncedororcertaMe, será 'ariexáçla a esta Áta  dè Registro dé Preços, 
-nosiermoWdo árt. 110'd& Decreto n.'7.892, de 2014. 

13.5. ' A- cbi&spondências: exedidas- pelas Ortés signatárias dev&ço 
mencionar' b númèro deste instrumeno é- o assúitq especjfico da 

!correèpondência  

- .4 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N.05412019'-'CIA. 0026608J91.2019:9.111.000
136. 	As comunicações feitas:'  ëo órgão gecenciàdor devér,o ser 
endereackasao TRIBUNAL DSJUSTIÇA na ËTAD9PE MATOGROSSO -! 
'DEPARTAMENTO .ÀbMINITgATIVO-ÓVISÁO DE'- COM'PRA - ANEXO 
ADJvSIRATIYa DSEMBARGÁDOR .NtÓNIO -JJE ARRUDA - AV. 
HISTORIADOR RUBENSDE'MENDONÇA, 'N - CUiABÁ - MI- cEP78:049-
926. 

13:1. 	Eventuais múdnças de endereço do órgão aderéhte ou dos' 
fornededores dever9' ser,-tpriiunicadas- pôr escrito ao órgão gõrçqcjador. 

'13.8. 	Todo instrumento-de procuração deverï cdstar'firma réconhecida 
$ 	do mandante, nos 'ternos do adigb 654, parágráfo 2?, ,do Código Civil 

BràiIeiro. 	 - 	- o 	- 	- 

13.9. 	O -fqrnecédor obrigase a manter,  em compatibilidade cm a 
obrigações por ele assumida, çoyn  todas S çondjçés de habiiita90 e 
uIificação exigidJap na licitação e a, cumprir. fiImgnte ás Cláusulas ora 

avençadas, bem corpo com as nofasprevitas  na Lbi h.&666793è IeisIação 
complementar, durare d vigência dqst,Ata de Registro de Preços:  

13,10: 	Os casos omissos que não ultrapassem a competência do Fiscal da 
AR!? serão résol9idàs rem reuniõ'er -forniais çealiadá ,entre, Õ Fiscal, o-
Fõrnëce,dor ou deu :prÕcuràdor, e quem -interessar, lávrndoe ao 'final da 
reunião ata circungtniciada assinada,pr todos os pre"sertfs que deverá et 
juntada aosautos e encaminhada paráacnci doOrdenador'de D4pësas. 

- 	 .-- 
14.DAPUBUCAÇAO »- 

-14.1. d Éxfrato desta 'Ata será publicado ,o Diário Ojicial dó Estado de 
Mato Groso, codf6rmadidotó noartigø1,pàrágrafo único, datei n. 
81666/1,993 e diVulgada no siM  dc'tJMT.  

15. DO, FORO 

Cuiabá, Esfad '  
oriundas de 

15.-1. 	Fic eleito õ Ford da marca de 
pafã dinim1  .quáisquer dontrovSias 
renuandÓ-sequaIü&r outro.,  

'. de Mato Grosso, 
ãte instrumento, 

4- 

E assim, para fírm'Jza e yálidad2 d6 pactuado, a pete-fa de egistro de' 
Preços de Cõntrato foi lavradã em duas (duas) vias, de igul 3éor, que, dépoi. de 
-lido achado em ordem, vai assinado pelos bontraentes e por-duai testemunhas. 

Cu)ab-MT, 2& de *bril de 2019. 
1 
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ordenadorIáAdrninistratia 

êijcia-S'etoriàl de licitação 
Telefáne: (&5)3611-3741 

e-majk Iicitacao@tjrnt.jusir 

JJ/MT 

'Fis.O3' 

GISTRO-PREÇOS N.o54/2p19 CIA'.,p02S08-912 1T ï. ioøo 

Desembargádor CARLOS ALbE 	:d 'A ROCËW 
Presi$nte dcfTIIBUNAL DE 3JSTIÇA 

CONTRAT4NTE 

4. 

MÈM TEdN'L(s ' EIRELI'EPP. 
* Sra. MARIA EUNJCÉ DEMELO 

RaN°t 79 .08p 	CPF:' 46a968.ii-91 

1' 

testemunhas: 

AT DER 

/ 

/ 

1-1 	 R'ÕD'R'IGbãS DOS 'SA$iTOS- fltrícuian. Vi .627 

(GESTOR DA-ÃRP) 

4' 

/ 

A 

2- JOILSÕN®N 

-(FlSÂL-1Á. 
4 1' 	 ;TiQ.:4i$orün 
RG: ---%z p 

CP F: / 	'Y44i.79I.95J2q 
• 1 

• -' 	- 	 •. 

NASCIMÉNTO ,AatHcÚI&6779 

(FIscALsuTITutopAApPj' 

9fl06(r'r 	 -4. 

kMÕRIS2I1amn0. 6206 

   

É 

-'-4- 

4.- 

/ 
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ATA DE REGISTRO PEÇ9SN.541201.— CIA. 002660891.2019.8.14.0000 
TERMO DE GARANTIA  

.4. 

A empresa MEM tECNOLOGIA ,EIRELI EP!, pqssóajurídida &siabeIecièano'endereçc 
Rua Comerador Hend'que, n. 501, Bairro Ddm Aqi]in9 ,Cidade: Cuiabá/MT EP: 78.015.-
050, inciita 'no CNP3/MF éob-'o' número 21962.518'/0O01-86, doravante denominada 
imlesmqne. Fórnecedot neste 'ato- ,represetítaqa por. MARIA EUNICE DE MELO,, 

.portadora,  da Car.teira de I&n'tiade,n.° 675.080 é do ÔPFn748.968.'111, resolve-
firmErir .0 pfésenté Termo de Garantia .confotrne estikúIádono terrhp.de  Referência r 
01/2019-DCE/DMP, ' decorrente dp 'Pregão Elétrõnico n, 7.'2019 - CIA 0p01873-
91.2019.t1.0000.è seus ahe*os, aceitand&as regras,. condições'à obrigações.-Constantes 
deste Termo de Garaptia do Termo de Referenciá ri 011201921)CE/DMP, do Edital dó 
Pregão Eletrônico' n 0712019',e da Ata de '9egístro de Preço n Ó54/201 9[com fóndamerftp 
na 'Lei 8.666193 c/c art 50 e parágrafe único da Lei 8078/90 (Código de Defesa do 
bonsumidor), tendo como bepefiçiário otP.DDÉR jUDICtÁR1OrflIatJNL DE J(JTIÇA, 
CNPJ N. 03:535606)000110, 'com sde' rio P.alcít da,  Justiça,  C'entr 	Político 
Administrativo, .na cidáde'dé CuídbáMT. - 	

• 	 .. 	. 	 . 

'CONDIÇÊS ÓEVALIDeDE-ÉPÁRAN1A 
6 	 " 	 ' 

.1., Devérá apreSentàr4*azo de Validade 4e ácprdd corft às- normas legái 6 estabeíecida 

pára o prodiitoç poi>ém, em ha'endo a 'necessidade ,de sObjjtuiç'o em virtude de não 

'aprese *ritar  condiçaes e' ysq, à5esar dó a. validdé estar  qdequadp 6 licitante 

	

1 	,  

vencedor do certame terà o prázo d 10 (dez) dias pará trõca desse prodito, sob pena, 
.. de aplicação-de niuj.. 'mpra4tôria no pe;centual dei,  2% '(dois p3x cento) ao diá sobre o 

valqr do bem econsumonão recolhido-ato o lirriite de 20b/o (vnté porçerito 

	

( 6 	'.4, 	"j) 	
.6 

2. O prazo dê validade
p 
 d'os'. produtos deverá ser verificado npt.tecebipiento, 

- 
obrigátoriarnente, com prazo de yal.d... .

t.... ....i 	.4e  s, fl 
ja  oá 

\ 
da',datada 

entrega. ,. 	 a 	 :' • 
	•, 

'3 	A arantig Øos rpdutos - se',rá observado d C6díg'od'befdaØ bon'umidor 

tANtJ  

MEM tECNOLOGIA EIREI,.I EP, 
a 

,sra. MARIA EUNICE DE MELO",  
RG N. 675.08ÓSSP/MT,' 1, 

 CPF; 4&8.968., f1-91 
' 	46 

4 	.4 

/" 	 4! 
	 6' 

4, 

>6  

6 

4' - a.  
6  
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